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Como eu valido estes diplomas?
• Não é fácil!
• Consiste em ligações telefônicas/Faxes (?!?!?)
• Processo demorado
• Não padronizado
• Desconhecido pela população geral









Proposta Inicial
• Criação de um padrão de diploma baseado em PADES 

com assinaturas ICP-Brasil;

• Determinação de um layout XML para o embarque de 
dados processáveis por máquina;

• Registro do Diploma em uma Base de Dados com suporte 
a Notarização para preservação de longo prazo



Uso do PADES
• Vai permitir interoperabilidade dos documentos e 

reforçar o uso do padrão no Brasil;

• O uso do PDF ajuda como documento de suporte que 
depois pode ser impresso;

• Garante a portabilidade do documento entre múltiplas 
plataformas.



XML embarcado
• Permite o processamento por máquina de forma fácil;

• Pode ser usado em sistemas como subsídio para criação de 
certificados de atributos;

• Caso concreto de importação certificada no Lattes
▫ hoje os dados não são validados através de assinatura digital



Registro em Base com Notarização 
• Garante a preservação em longo prazo do documento;

▫ deve ser pelo menos a vida do sujeito do diploma

• Garante a imutabilidade e integridade dos dados;

• Através de um procedimento já conhecido, permite agilidade 
e transparência na verificação de diplomas.



Portal Nacional de Validação

• Lugar único para validação de diplomas;

• Fácil localização com o diploma na mão;
▫ Questões de Privacidade

• Permite outros processos no endereço do diploma:
▫ Cassação



Ganhos da Proposta inicial
• Padronização do documento eletrônico do diploma;

• Facilidade do processamento de máquina;

• Garantia de preservação de longo prazo do documento;

• Transparência no processo de validação de diplomas.



Questões em aberto:

• Como vão ser feitas as coletas de assinaturas?
▫ Sistema de coleta de assinaturas digitais

• Políticas de renotarização?
▫ Temos 10 anos pra resolver na ICP Brasil
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